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বাাংলাদেশ-ইসরাদেল গ াপন সম্পকক:মনুাফিফকর নো উপাখ্যান 

 

বাাংলাদেদশর ই-পাসদপার্ক গেদক ইসরাদেদল ভ্রমদের ফনষাধাজ্ঞা গ াদল গেওো 

হদেদে। ২০২১ সাদলর গম মাদস,১২ ফেদনর অসম যুদে ফিফলফিদনর  াজ্জার 

অদনক এলাকা যখ্ন ধ্বাংিূদপ পফরে  হদেদে, েুই শ াফধক ফিফলফিফন শহীে 

হদেদেন যার একফর্ বড় অাংশই ফনরীহ নারী ও ফশশু- ফিক  ার পদরই এ 

অনাকাফি  খ্বরফর্ জানদ  পাদর ফবশ্ববাসী। চারফর্ আরব রাষ্ট্র- সাংযুক্ত আরব 

আফমরা , বাইরাইন, মরদকা ও সুোদনর পর আল-আকসা ও ফিফলফিফনদের প্রফ  

ফবশ্বাসঘা কার নফজর স্থাপন করল বাাংলাদেশ। 

ফ লাড গকাদহন, এফশো ও প্রশান্তমহাসা রীে অঞ্চদল ইসরাদসদলর েূ ,  এক র্ুইদর্ 

বাাংলাদেদশর সরকাদরর এই ফসোন্তদক স্বা   জাফনদে কূর্ননফ ক সম্পকক স্থাপদনর 

আহবান জানাে।ফবস্মদের বযাপার এই গয, বাাংলাদেদশর গকাদনা মহদলই যখ্ন 

ইসরাদেদলর প্রফ  প্রকাশয নমনীে া গেখ্া যাে না; এমনফক ফিফলফিদনর প্রফ  

চালাদনা প্রফ ফর্ আগ্রাসদনর ফবরুদে বাাংলাদেদশর জন ে ও রাদষ্ট্রর 'কদিার' 

অবস্থান োকা সদেও বাাংলাদেশ সরকার পাসদপার্ক গেদক ইসরাদেল ভ্রমদের 

ফনদষধাজ্ঞাফর্  ুদল ফেল। অজুহা  ফহদসদব বাাংলাদেদশর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসােুজ্জামান 

খ্ান কামাদলর োফব, ই-পাসদপাদর্কর আন্তজকাফ ক মান রাখ্দ  ফ দেই এমন পেদেপ 

গনওো হদেদে। ক র্ুকু স য এই োফব আর ক র্া গ্রহেদযা য এই অজুহা ? পেকার 

আড়াদল ফক এমন ফকেু চলদে গয বযাপাদর গবখ্বর বাাংলাদেদশর সাধারে মানুষ?  

 

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্ত্রীর ফমেযাচার কীদসর ইফি  গেে? 

‘ইসরাদেদলর সদি আমরা কূর্ননফ ক সম্পকক করদ  যাফি, এর্া ফিক নে। এর্া 

গযর্া হদেদে, আমরা যখ্ন ন ুন পাসদপার্ক কফর প্রাে েে মাস আদ  ওখ্াদন আলাো 

একর্া ফসল লা াদনা ফেল ‘ইসরাদেল’ বয ী ; এ রকম লা াদনা েুফনোর অনয 

গকাদনা পাসদপাদর্ক নাই। বাাংলাদেদশর পাসদপার্কর্া ইউফনক ফেল, গস কারদে এর্া 

সফরদে গেওো হদেদে। েুফনোর গকাদনা গেদশ এমন ফসল লা াদনা গনই। আমাদের 
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ন ুন পাসদপার্ক গযগুদলা হদেদে, গসগুদলাদক আমরা স্ট্যান্ডাডকাইজড করার জনয 

শুধু ফসলর্া বাে গেওো হদেদে।  দব বাাংলাদেশ এবাং ইসরাদেদলর পররাষ্ট্রনীফ র 

গকাদনা পফরব কন নাই।’ 

 ার এই বযাখ্যাদক সদেদহর গচাদখ্ গেখ্ার যদেষ্ট কারে রদেদে। ফবদশষ কদর,    

কদেকবেদর বাাংলাদেদশর সরকাদরর সাদে ইসরাদেদলর গ াপন গযা াদযা  ও 

গলনদেদনর খ্বর গবদরাদনার পর আনুষ্ঠাফনকভাদব পাসদপার্ক গেদক ইসরাদেল-

ফবদরাধী বা কাফর্  ুদল গেো এক গ াপন আঁ াদ রই ইফি  গেে। আমরা যফে 

বাাংলাদেশ সরকার ও ইসরাদেদলর মাদে  ৎপর ার আদেযাপান্ত জানদ  পাফর, 

 াহদল মুসফলম ফবদশ্ব জবরেফিমূলকভাদব গচদপ বসা সরকারগুদলার ফর্দক োকার 

মূলমন্ত্রফর্ খ্ুব ভাদলাভাদবই বুফে ফনদ  পারব। গসজনয েরকার আদরা ফকেু চাঞ্চলযকর 

 দেযর ফবদেষে। 

বািব া হদি ইসরাদেল েীঘকফেন গেদকই বাাংলাদেশ সরকার ও রাজননফ ক 

েলগুদলার ফবফভন্ন পযকাদে ফনদজদের প্রভাব ফবিার করার গচষ্টা কদর চদলদে। পূবক 

পাফকিাদনর প দনর পর বাাংলাদেশ নাদমর ন ুন রাষ্ট্রদক স্বীকৃফ র জাদল গবঁদধ 

গিলদ  গচদেফেল ইসরাদেল; এদ  কদর ফনদজরাও একফর্ মুসফলম গেদশর স্বীকৃফ  

গপদে গয ।ফকন্তু ১৯৭২ সাদলর গসই স্বীকৃফ দক সরাসফর প্র যাখ্যান কদর 

বাাংলাদেশ। খ্দনা আরব-ইসরাদেল যুদের আঁচ বাফক গেদক ফ দেফেল।বাাংলাদেদশর 

পদে এমন স্বীকৃফ  ফবফনমদের িদল মধযপ্রাদচযর েরজা বন্ধ হদে যাবার সম্ভাবনা 

ফেল।  খ্ন গস েুঁফক গনেফন বাাংলাদেশ।। ফকন্তু সমে  ফড়দে গ দে অদনক। ১৯৭৯ 

সাদলই ফমশদরর গপ্রফসদডন্ট আদনাোর সাো  ইসরাদেদলর সাদে সমদো াে গপ ঁদে 

যাে; িদল ফমশর ইসরাদেলদক ফস্বকৃফ  গেবার পাশাপাফশ ফনফবকদে সুদেজ খ্াল 

বযবহাদরর বযবস্থা কদর গেে। গসই সমে আদনাোর সাো   ার এই ফবশ্বাসঘা ক ার 

পফরোদম একেল মদেক মুজাফহদের হাদ  একফর্ রাষ্ট্রীে অনুষ্ঠান চলাকালীন খ্ুন হে। 

যফেও আজদকর ফেদন অদনদকর পদেই এরকমর্া ভাবা কষ্টকর,  দব মুসফলম ফবদশ্ব 

ইসরাদেল ফবদরাধী জনদরাষ সবসমেই ফেল।  াহদল ফকভাদব এদক এদক "মুসফলম 

রাষ্ট্রগুদলা" এ  সহদজই ইসরাদেদলর সাদে সম্পকক স্বাভাফবক কদর ফনদ  পারদে? 
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-স্পাইওেযার ক্রে ও বাাংলাদেদশর ববফশ্বক কুিফর বযবস্থার অাংশীোর হদে ওিা 

এমন একফর্ রাদষ্ট্রর সাদে ঢাকার সম্পকক স্বাভাফবদকর গচষ্টার গপেদন ইসলাম ও 

মুসলমানদের ফবরুদে কুিুফর শফক্তর অনন্ত যুদের সম্বন্ধ অ যন্ত জীবন্ত এক 

বযাপার।আর উপমহাদেদশ এই যুদের ফিকাোর হদলা ভার ; যা অঞ্চদলর 

মুসলমানদের ফবরুদে সবকবযাপী কমকসূচী ফনদে কাজ কদর চদলদে। আর  াদের গসই 

কমকসূচীর গুরুত্বপূেক অাংশীোর হদলা ইসরাদেল।দমনফে সািাফে,ইসরাদেল সাদবক 

প্রধানমন্ত্রী গন াফনোহুর েল ফলকুে পার্কর গন া, কলক াে একফর্ সাংবাে সদেলদন 

বাাংলাদেশ সরকারদক সন্ত্রাসী কাযকক্রদম জফড়  বদল অফভদযা  কদর। আদরকফর্ 

অনুষ্ঠাদন গস একফর্ ফমশদনর কো জানাে যার উদেশয হদলা বাাংলাদেদশ স্বাধীন া 

ও  ে ন্ত্র ফিফরদে আনা। আর এই ফমশদন সবকদ াভাদব  ার সাংদযা ী ও প্রফ ফনফধ 

ফহদসদব ফশপন কুমার বসু নাদমর এক বযফক্তদক পফরচে কফরদে গেে। এই ফশপন বসু 

২০১৬ সাদল ফবএনফপ গন া আসলাম গচ ধুরীর সাদে গমনফে সািাফের সাোদ র 

বযবস্থা কদর। একই গলাক ২০২১ সাদল  ফবএনফপ ও আওোমী লীদ র েু'জন মধযম 

সাফরর গন ার সাদে গমনফে সািাফের ববিদকর বযবস্থা কদর।এদের একজন ফবএনফপর 

গন া গচ ধুরী আব্দুল্লাহ আল িারুক। অনযজন গমজর (অবসরপ্রাপ্ত) গখ্ােকার এ 

হাফিজ, গয বাাংলাদেদশর প্রধানমন্ত্রীর ফনরপত্তা উপদেষ্টা গজনাদরল (অবঃ)  াফরক 

আহমে ফসফেফকর ঘফনষ্টজন। এখ্াদনই ঘর্নার গশষ নে। সবদচ' চাঞ্চলযকর  েযফর্ 

গবফরদে আদস ২১ এর গিব্রুোফর মাদস, আন্তজকাফ ক  েমাধযম আল-জাফজরার 

একফর্ ফরদপার্ক গেদক। এদ  গেখ্া যাে,বাাংলাদেশ গসনাবাফহনীর গ াদেো ফবভা , 

ফডফজএিআই ইসরাদেফল গকাম্পাফন ফপকফসক্স গেদক গিাদন আফড়পা া ও 

নজরোফরর প্রযুফক্ত ক্রে কদর। যা মূল  বাাংলাদেদশর জন ে এবাং ফবদশষভাদব, 

ফবদরাধী ম , আদলম-উলামা ও মুসফলম গন ৃদত্বর ওপর নজরোফরর গেদে কাদজ 

লা দব। বাাংলাদেদশর জন েদক অন্ধকাদর গরদখ্ ইসরাদেদলর সাদে এরকম পদরাে 

সামফরক ও বাফেফজযক সম্পকক মূল  বাাংলাদেশ গসনাবাফহনী ও বাাংলাদেশ সরকাফর 

বনফ ক অবস্থানদক স্পষ্ট কদর গেে। পাশাপাফশ ইসরাদেল গয মধযপ্রাচয ও 

মুসফলমফবদশ্বর অনযানয গেদশর সরকারদক ফবফভন্নভাদব ফনভকরশীল ার জাদল গবঁদধ 

গিলদ  গিলদ  চাইদস,  াও ফেদনর আদলার ম  স্পষ্ট কদর গেে।  
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েীঘকফেন গেদক গুম, ফবচারবফহভূক  হ যা, এমনফক সাজাদনা ফবচাদর অনযােভাদব 

কারােণ্ড ও মৃ ুযেণ্ড গেোর সুফনফেকষ্ট অফভদযা  রদেদে বাাংলাদেদশর আইন-আোল  

ও সরকাদরর ফবরুদে। ফমফডো কযাদম্পইন ও হুমফক-ধমফকর মাধযদম এসব ধামাচাপা 

ফেদ  চাইদলও এসব গ াপন োদক না যখ্ন এসব অহরহ ঘর্দ  োদক। িদল 

ইসরাদেল রাদষ্ট্রর চফরদের সাদে বাাংলাদেশ সরকাদরর সাদে সাংফেষ্ট ফবফভন্ন বযফক্ত ও 

চফরদের খ্ুব গবফশ পােককয গনই। ওআইফসর সেসয োকা বা ফিফলফিদনর পদে 

েু'চারবার ফববৃফ  ফেদলই এই চফরে ফকেুমাে গঢদক রাখ্া যাে না। িদল ইসরাদেদলর 

সাদে এদের ঘফনষ্ঠ া পীড়াোেক ও ফবশ্বাসঘা ক া  র শাফমল হদলও  া মূল  

বািব ারই বফহঃপ্রকাশ। এর মাধযদম এর্াই প্রমাফে  হে গয,  ৃ ীে বৃহত্তম মুসফলম 

জনদ াষ্ঠীর এই গেশফর্র শাসনবযবস্থা মূল  ববফশ্বক কুিুফর বযবস্থার অাংশীোর এবাং 

 া ফবদবচনাে গরদখ্ই ইসলাফম প্রফ দরাধ আদোলদনর প্রফ ফর্ পেদেপ ফনদ  হদব৷  

ফকন্তু েুঃখ্জনক হদলও স য গয, ইসলামফপ্রে অদনক  যা ী বযফক্ত ও েলদক 

বািব াদক পুদরাপুফর উপলফি না কদর ফবফভন্ন ভুল ও অেূরেশকী পেদেপ ফনদ  

গেখ্া যাে। বেদরর পর এই রাদষ্ট্ররই ফবফভন্ন সাংস্থা, আইন ও ফবচারকািাদমা, ও 

শাসনবযবস্থার অাংশ হবার জনয সমে, শ্রম, অেক, এমনফক জীবন বাফজ রাখ্দ  গেখ্া 

যাে অদনকদক। ফকন্তু এই অসম লড়াইদে আমাদের গক শল হওো উফচৎ ফেল ফভন্ন 

ফকেু। মুসফলম ভূফম গেদক কাদিরদের ফব াড়ে ও সবকে শরীো কাদেদমর আহবান 

সকল মুসফলদমর কাদন কাদন গপ ঁদে গেো ফেল আমাদের ক কবয।  া বাে ফেদে 

প্রচফল  রাজনীফ  ও  ে াফন্ত্রক আদোলদন জফড়দে পড়ার মাধযদম আমরা মূল  

অদনযর সাজাদনা েদকই  াদেরদক হারাদনার গচষ্টাে ফলপ্ত হফি- যা গবাকাফম ও 

জনবল অপচে বযফ   ফকেুই নে। গকননা, এসদবর িদল ফেনফেন সাংকর্ আদরা 

ঘনীভূ  হদেদে এবাং ইসলাফম পুেজকা রদের আওোজ আদি আদি েীে হদে 

গ দে। ইসলাফম আদোলন সমূদহর গসই গশ যকবীযক ও প্রভাব ধদর রাখ্া যােফন, যার 

িদল ফিফলফিন,কাশ্মীর, গসামাফলোসহ মুসফলমফবদশ্বর অনযানয জাে াে  

ফবশ্বাসঘা ক ও প্র ারকদের ফবচরে গবদড়দে। ইসলামফবদেষীমহল আরও সহদজই 

মুসলমান গেদলদমদেদেরদক  ে ন্ত্র ও ধমকফনরদপে ার সবক ফেদ  পারদে।  

উমার ইবনুল খ্াত্তাব (রাফেোল্লাহু আনহু) বদলফেদলন,"আমরা গ া মযকাোহীন গলাক 

ফেলাম, আল্লাহ আমাদেরদক সোফন  কদরদেন ইসলাদমর মাধযদম। সু রাাং, আমরা 
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যফে আল্লাহ আমাদেরদক যা দ্বারা সোফন  কদরদেন  া গেদক েূদর সদর ফ দে অনয 

গকাোও সোন খ্ুঁফজ  াহদল আল্লাহ আমাদেরদক পুনরাে অপমাফন  করদবন।" 

 এজনয আমাদের উফচৎ মানুষদক সরাসফর আল্লাহর েীদনর ফেদক আহবান করা ও 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওো সাল্লাম ও সাহাবাদের আেশক বুলে করা  ো ফজহাে-

ফি-সাফবফলল্লাহর আবশযক ফবধানদক ফনদজদের জান-মাল ফেদে বািবােদনর 

গমহনদ  গলদ  পড়া। এ দ্বযাফ   মুসলমানদের মুফক্তর আশা সুেূর পরাহ ।   

 


